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Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah adalah 

bertujuan untuk merubah keadaan ke arah yang lebih baik, dengan sasaran akhir 

terciptanya kesejahteraan masyarakat di setiap daerah tersebut. Pembangunan 

merupakan rangkaian dari program-program disegala bidang secara menyeluruh, 

terarah dan berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Skala 

besarnya tingkat penerimaan daerah yang berasal dari PAD senantiasa 

mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan 

kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam menghimpun serta 

menggali potensi yang terdapat didaerah tersebut. Aspek pembiayaan merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga 

daerah. Sejalan dengan penggunaan dan kebutuhan dana semakin besar guna 

membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah 

daerah setempat serta dinas yang terkait harus mampu menghimpun dana serta 

menggali potensi yang ada secara maksimal. 

Sebagai kabupaten baru dari pecahan kabupaten Lampung Selatan, 

Kabupaten Pesawaran perlu mengoptimalisasikan sumber-sumber yang 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pesawaran, pemerintah daerah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai birokrasi pemerintahan, dituntut untuk 

terwujudnya kemandirian keuangan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran berupaya agar dapat dan mampu meningkatkan penerimaan daerah, 

khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan 

sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah 

Kinerja Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran tahun 2008 

– 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja setiap sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran, selain itu untuk 

mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan 

unggulan yang berdasarkan efektifitas, kontribusi dan pertumbuhan. 

 



Berdasarkan analisis hasil perhitungan dengan menggunakan tiga indikator 

kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain indeks capaian target sunber-

sumber PAD, indeks share sumber-sumber PAD, dan indeks pertumbuhan 

sumber-sumber PAD, maka dapat diketahui bahwa kinerja Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2008-2012 dengan melihat 

dari sumber-sumber PAD memiliki rata-rata capaian skor harapan antara 47,27% 

sampai 69,70%, dengan perkembangan kinerja yaitu pada tahun 2008 rata-rata 

capaian skor harapan sebesar 40,91%, tahun 2009 rata-rata capaian skor harapan 

sebesar 59,81%, tahun 2010 rata-rata skor harapan sebesar 71,82%, tahun 2011 

rata-rata capaian skor harapan sebesar 65,07%, dan pada tahun 2012 rata-rata 

capaian skor harapan sebesar 69,09%. 
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